KCZB muzieksaldo
KCZB koren die zijn ingeschreven in de categorie gemengd koor, oratoriumkoor, mannen- of
vrouwenkoor kunnen voor het kopen of huren van bladmuziek gebruik maken van het muzieksaldo.
Het muzieksaldo wordt berekend op basis van het ledental van het koor dat op de contributiefactuur
vermeld staat van het betreffende kalenderjaar. Het muzieksaldo moet verbruikt worden in hetzelfde
kalenderjaar. De kosten van bestellingen van bladmuziek die bij de KCZB worden geplaatst, worden
(voor zover het saldo toereikend is) met dit saldo verrekend.

Wij raden u aan om tijdig uw bestellingen te plaatsen als u gebruik wilt maken van het
muzieksaldo voor uw koor. Wacht u daarom niet tot het einde van het jaar!
Uw bestelling moet op in elk geval vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar binnen
zijn en vóór 15 december geleverd en gefactureerd zijn aan het koor.
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Daarbij dient rekening gehouden te worden met de levertijd van de bladmuziek.
De levertijd kan langer zijn bij muziek van buitenlandse uitgevers of als de muziek bij de uitgever
niet op voorraad is.
Dat kan betekenen dat u weliswaar in het ene kalenderjaar uw muziek bestelt, maar dat gezien
bovenstaande, de levering pas in het volgende jaar plaatsvindt.
Ook dient u rekening te houden met de sluiting van het KCZB kantoor eind december. In die
periode zijn ook veel uitgevers in binnen- en buitenland gesloten. Daarnaast duren zendingen
langer vanwege de drukte bij de postorderbedrijven.

De KCZB heeft contacten met bijna alle uitgevers in binnen- en buitenland.
De KCZB zal de prijs van bladmuziek van buitenlandse uitgaven zo laag mogelijk houden.
Uw koor kan muziekbestelling(en) ook bij de KCZB plaatsen in het geval uw koor geen gebruik kan
maken van het muzieksaldo of als uw koor het tegoed van het betreffende kalenderjaar al heeft
verbruikt.

U kunt echter in november/december nog geen bestelling plaatsen wanneer u gebruik wilt maken van
het muzieksaldo van het nieuwe kalenderjaar.
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